
 

CONCURSO VESTIBULAR 2019.2 
EDITAL 03/2019 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
A Faculdade Evolução Vale do Acaraú-FAEVA, credenciada pela portaria         
número 1482 publicada no DOU de 29 de Dezembro de 2016 MEC/SESU,            
torna pública a abertura de inscrições e as condições que regem o            
Processo Seletivo para ingresso no curso de Graduação Bacharelado em          
Administração  
  
1. Inscrições 
 
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas no período de 06 de Maio a 02 de               
Junho de 2019 em nosso endereço eletrônico www.faevasobral.com.br e         
presencialmente na unidade Sobral situado à rua Dom Lourenço, 284 -           
Campo dos Velhos, Sobral-ce 
 
1.2 As informações prestadas pelo candidato no formulário eletrônico de          
inscrição serão de inteira responsabilidade do mesmo e, após a sua           
confirmação, caracterizar-se-ão como aceitação das normas e       
procedimentos publicados na imprensa e ou na Internet, através de          
Editais, Manuais/Anexos ou Notas Públicas, não cabendo, posteriormente,        
interposição de recursos ou alegação de desconhecimento dessas        
informações. 
 
1.3 O candidato poderá ter sua inscrição no Concurso Vestibular ou sua            
matrícula na instituição cancelada a qualquer momento, por implicações         
legais, em casos de fraude, falsidade das informações declaradas, bem          
como se comprovado posteriormente à matrícula o não-atendimento da         
documentação exigida. 
 
1.4 Para validar a inscrição no vestibular 2019.2 o candidato deverá pagar            
taxa de inscrição no valor de R$30,00(Trinta Reais) ou doar na secretaria            
02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis ou 01 (uma) latas de leite em              
pó a serem doados ao abrigo bom samaritano situado à rua Cel. Rangel,             
s/n Centro, Sobral-ce. 
 
1.5 A FAEVA aceita o ENEM como substituto à prova objetiva, desde que o              
candidato tenha obtido em um dos três últimos exames nota mínima de            
450 pontos e não tenha zerado a redação. Para tanto, o candidato deve se              
dirigir à sede da FAEVA portando 02 (dois) quilos de alimentos não            

http://www.faevasobral.com/


 

perecíveis ou 01 (uma) lata de leite em pó a serem doados ao abrigo bom               
samaritano e os seguintes documentos: 
 
a) Identidade; 
b) CPF; 
c) Título de eleitor com comprovante de votação; 
d) Reservista ( homens); 
e) Comprovante de endereço com CEP; 
f) Certificado e histórico do Ensino Médio; 
g) Certidão de Nascimento ou Casamento e  
h) Comprovante Nota ENEM. 
 
1.5.1 A classificação será feita por turno, em ordem decrescente da nota            
obtida em relação a outros candidatos classificados que fizeram a mesma           
opção e em caso de empate o primeiro critério de desempate será a nota              
da redação e, caso persista, a idade no dia da inscrição. Dentro do limite              
de vagas. 
 
2. Critérios Específicos: 
 
2.1 Em caso de mais de uma inscrição em um mesmo CPF, será aceita              
apenas a última inscrição efetuada. 
 
2.2 O candidato aprovado no processo seletivo deverá se matricular no           
período especificado no presente edital. 
 
2.3 O candidato deverá cursar, por um semestre letivo, o curso e turno             
que escolheu, salvo no caso de não fechamento de turma para o curso ou              
turno escolhido.  
 
3. Das provas 
 
3.1 O candidato deve comparecer ao local de prova com um documento            
oficial com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou           
preta. 
 
3.2 O certame será composto de prova objetiva e redação 
 
3.2.1 A prova de redação consistirá de uma proposta de produção de            
texto, de caráter argumentativo (dissertativo), em que o candidato deverá          
ser capaz de organizar as ideias, estabelecendo diferentes relações e          



 

utilizando recursos argumentativos, contextualizados quanto à situação       
proposta.  
  
3.2.2 Prova Objetiva: 
A prova objetiva será de múltipla escolha em que constará os itens a, b, c               
e d, em que apenas um item corresponderá a resposta correta. 
 
Prova Português Matemática Conhec. Gerais 
Nº questões 10 10 10 
 
3.3 A correção da Prova Objetiva far-se-á, exclusivamente, por meio do           
Cartão-Resposta. O preenchimento do Cartão-Resposta é de inteira        
responsabilidade do candidato. 
 
3.3.1 Não serão consideradas para correção, respostas escritas a lápis          
e/ou fora do espaço reservado para tal fim. 
 
3.3.2 Será considerado reprovado o candidato que obtiver        
aproveitamento inferior a 20 por cento ou ainda não pontuar em qualquer            
das provas. 
 
3.3.3 A prova objetiva contemplará conteúdo programático conforme        
Anexo I deste edital. 
 
3.4 O gabarito preliminar será divulgado no site www.faevasobral.com.br         
no dia 10 de Junho de 2019 às 17 horas.  
 
4. Local e horário das provas: 
 
4.1 As provas serão realizadas na sede da FAEVA situada à rua Dom             
Lourenço, nº 284 no dia 09 de Junho de 2019,  das 8:00 ás 12:00hs. 
 
4.1.1 Os portões serão fechados pontualmente às 8:00hs, não sendo          
possível o ingresso de nenhum candidato após esse horário. 
 
4.2 O resultado será fixado na sede da instituição no dia 24 de Junho de               
2019 ás 17hs como também no site www.faevasobral.com.br. 
 
5. Dos Recursos  
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5.1 Caberá recurso, após a divulgação do gabarito preliminar da prova           
objetiva, que estará disponível no site www.faevasobral.com.br dia 10 de          
junho às 17hs. 
 
5.2 Os recursos devem ser impetrados dentro de 02 (dois) dias úteis da             
divulgação  do respectivo  resultado. 
 
5.3 A solicitação poderá ser realizada presencialmente no setor de          
controle acadêmico da Faculdade Evolução, situada na rua Dom Lourenço,          
284, Campo dos Velhos, Sobral-ce. Mediante ao preenchimento de         
formulário.  
 
5.4 O resultado dos recursos, assim como as alterações do gabarito que            
vierem a ocorrer após o julgamento dos mesmos, será fixado na sede da             
instituição e no site www.faevasobral.com.br, no dia 24 de junho de 2019            
a partir das 17:00hrs. 
 
6. Cursos e vagas 
 
Curso Atos 

Autorizativos 
Vagas Turno 

Manhã 
Vagas Turno 

Noite 
Administração  Portaria n°887, de 29    

de Dezembro de 2016 
40 40 

 
6.1 Do Total de vagas 30 delas serão destinadas aos candidatos inscritos            
para o vestibular e as 10 vagas remanescentes para os candidatos a vaga             
pelo aproveitamento da nota do ENEM. 
 
7. Atendimento Especial 
 
Os candidatos que necessitam de atendimento especial, bem como de          
acesso facilitado ao local de prova deverão requerer no ato da inscrição            
especificando o tipo de necessidade, apresentando laudo médico que         
comprove a deficiência ou impossibilidade.  
 
7.1. A solicitação de tratamento especial será atendida segundo critérios          
de legalidade, viabilidade e razoabilidade, respeitando-se data e horário         
de realização das provas fixadas neste Edital. 
 
 8. Da Eliminação 
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8.1. O candidato terá sua inscrição cancelada e, em consequência, será           
eliminado do Concurso Vestibular se: 
 
a) Deixar de comparecer a prova; 
b) Obtiver nota inferior ao perfil mínimo referido no subitem 3.2.3; 
c) Usar, comprovadamente, de fraude ou para ela concorrer; 
d) Portar aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, relógio do tipo Data           
Bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,       
gravador, calculadora e/ou similares etc.) mesmo que desligados, ou         
armas, mesmo que descarregadas; 
e) Portar chapéu, boina ou similares; 
f) Atentar contra a disciplina ou desacatar a quem esteja investido de            
autoridade para supervisionar, coordenar ou fiscalizar a aplicação das         
provas; 
g) No Cartão-Resposta ou no caderno de Prova, transcrever oração,          
introduzir apelo, informar e-mail, fazer desenhos, etc.; 
h) Ausentar-se da sala de prova levando o Cartão-Resposta, Caderno de           
Provas, ou outros materiais não permitidos. 
i) Preencher de forma incorreta o Cartão-Resposta. 
 
9. Das Bolsas 
 
9.1 Será concedido bolsa através do programa de incentivo a graduação           
da faculdade evolução, aos cinco primeiros colocados na classificação         
geral, sendo que ao primeiro colocado, uma bolsa de 100% nas           
mensalidades por todo o curso, ao segundo e terceiro, bolsa de 70% das             
mensalidades por todo o curso e ao quarto e quinto colocados, bolsa de             
50% na matrícula e das mensalidades por todo o curso. Havendo empate            
será considerada a maior nota na prova de língua portuguesa,          
permanecendo o empate, será considerada a maior pontuação na prova          
de matemática, permanecendo o empate, será considerada a maior nota          
na prova de conhecimentos gerais, se ainda assim permanecer o empate,           
será considerado para efeito de concessão da bolsa o candidato de maior            
nota na redação.  
 
9.1.1 Não concorrerão à bolsa os candidatos que ingressarem via ENEM. 
 
9.2 O candidato concorrerá à bolsa para o curso/turno e unidade, para o             
qual prestou vestibular. No caso de não fechamento de turma, a bolsa            
será automaticamente cancelada para o referido curso no semestre         
vigente.  



 

 
9.3 O resultado dos contemplados com a bolsa será divulgado dia 24 de             
junho de 2019 a  partir das 17 horas. 
 
9.4 Os alunos aprovados, na ordem de classificação, terão prioridade ao           
acesso aos programas de incentivo a graduação da Faculdade Evolução          
obedecendo-se o número de vagas e as condições do regulamento. 
 
10. Matrícula 
 
A matrícula dos classificados será efetuada a partir do dia 25 de junho no              
Setor de controle acadêmico, sendo imprescindível a apresentação das         
cópias dos seguintes Documentos: 
a) Identidade; 
b) CPF; 
c) Título de eleitor com comprovante de votação; 
d) Reservista ( homens); 
e) Comprovante de endereço com CEP; 
f) Certificado e histórico do Ensino Médio; 
g) Certidão de Nascimento ou Casamento e  
h) Comprovante Nota ENEM.( se for o caso) 
i) Foto 3x4 
j) Comprovante de pagamento da matrícula ou obtenção de isenção da           
forma determinada no contrato de prestação de serviços Educacionais. 
 
9.1 A Faculdade Evolução se reserva o direito de abrir ou não turmas com              
menos de quarenta alunos matriculados. 
 
10. Das Disposições Finais 
 
10.1 Não fará a prova o candidato que: 
a) Comparecer à prova em local diferente do especificado no cartão de            
inscrição; 
b) Não apresentar documento oficial com foto idêntico ao utilizado no ato            
da inscrição; 
c) Apresentar-se com chapéu, boina ou similares; 
d) Portar equipamentos eletrônicos e utilizar fone de ouvido. 
 
10.2 Não haverá segunda chamada de qualquer das provas 
 



 

10.3 Só será aceito para efeito de correção o cartão Resposta           
devidamente preenchido. 
 
10.4 Ao assinar o requerimento de inscrição o candidato declara estar de            
acordo com as regras contidas neste edital. 
 
10.5 Após quinze dias da data de divulgação dos resultados os           
Cartões-Resposta serão destruídos. 
 
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação acadêmica. 
 
 

Diretor Geral 
Francisco Ricardo Lopes da Rocha 

 
Diretor Acadêmico 

Francisco Ismael Ribeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO l 
 

Conteúdo programático vestibular 2019.2 
EDITAL 02/2019 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Fonologia: vogais, consoantes, ditongo, hiato, encontros consonantais e          
dígrafo. 2. Morfologia: estrutura das palavras (raiz, radical, vogal temática,          
tema, prefixos, sufixos e desinências) e formação de palavras (composição          
e derivação). Classificação das palavras segundo a NGB. 3. Sintaxe: termos           
da oração (essenciais, integrantes e acessórios). Classificação dos períodos         
e das orações. Concordância, regência e colocação. 4. Era Colonial:          
Classicismo, Barroco, Arcadismo, com ênfase nas características, autores e         
obras representativos do estilo de época. 5. Era Nacional: Romantismo,          
Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo e      
Contemporaneidade, com ênfase nas características, autores e obras        
representativos do estilo de época. 

 
 MATEMÁTICA 

1. Conjunto: relação de pertinência e inclusão; operações com conjuntos;           
conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, reais,         
operações e propriedades. 2. Funções: identificação das relações        
funcionais; determinação de domínio e conjunto de valores; identificar         
funções injetivas, sobrejetivas, pares, ímpares, crescentes e decrescentes;        
determinar a composta de duas funções; cálculo da inversa de uma função            
bijetiva; identificar funções lineares e determinado coeficiente angular e         
parâmetro linear; identificação de equação geral de uma reta; determinar          
a intersecção de duas retas, caracterizando as condições de coincidência:          
paralelismo e perpendicularismo; determinar a solução de equações e de          
duas equações a duas incógnitas; função do 2° grau; estudo da parábola;            
construção de gráficos de trinômios do 2º grau com determinação dos           
pontos onde corta os eixos; vértices, máximo e mínimo de gráficos;           
identificação das funções exponenciais e logarítmicas; caracterização dos        
gráficos de cálculos, utilizando as propriedades básicas dessas funções. 3.          
Álgebra elementar: efetuar operações com frações algébricas; utilização        



 

dos produtos notáveis; utilização dos expoentes inteiros e fracionários;         
operações com radicais e racionalização dos denominadores. 4. Teoria         
Elementar dos números: critérios de divisibilidade, máximo divisor comum         
(mdc), mínimo múltiplo comum (mmc), números primos. 5. Matemática         
comercial: razão; proporção; números diretamente proporcionais; regra       
de sociedade; regra de três; porcentagem; descontos; juros simples;         
resolução de problemas aplicados ao 1º grau; resolução de inequações          
lineares e construção do seu gráfico; resolução de equações do 2° grau e             
utilização das relações entre os zeros e os coeficientes; resolução de           
problemas do 2° grau; resolução de equações do 2° grau, utilizando-se do            
gráfico das inequações; sistemas de equação do 2°grau. 

 
 CONHECIMENTOS GERAIS (Geografia, História e Atualidades) 

1. As guerras de independência e a formação das nações da América             
Latina; liberalismo econômico e as doutrinas sociais do século XIX;          
imperialismo europeu e a partilha da Ásia e África; a Primeira Guerra            
Mundial; a Segunda Guerra Mundial; a Revolução Russa; o mundo depois           
da Segunda Guerra Mundial e a formação da URSS; o processo de            
descolonização da Ásia e da África; a Guerra Fria; a Revolução Cubana;            
movimentos populares da América Latina e o processo de         
redemocratização; crises no Leste Europeu; formação de novos blocos de          
poder; conflitos no Oriente Médio e Extremo Oriente; o mundo          
muçulmano na anualidade; tendências do mundo atual; a participação da          
Igreja nos problemas mundiais. 2. Apontar aspectos gerais da Ásia,          
Europa, África e Oceania. 3. Apontar traços gerais da Geografia Regional           
das Américas. 4. Analisar a exploração da Antártida. 3. Analisar o processo            
de urbanização dos países do Terceiro Mundo e dos países desenvolvidos.           
Explicar a questão urbana e os seus desdobramentos: gradação ambiental,          
favelização e movimentos sociais. 5. Explicar a dinâmica da relação          
cidade-campo na produção do espaço geográfico. Analisar a composição e          
mobilidade da força de trabalho, partindo das relações sociais de          
produção. 6. Analisar a produção, a circulação e o consumo de riquezas,            
considerando: a divisão internacional e nacional do trabalho, as trocas          
desiguais e o sistema financeiro internacional. 7. Domínio de tópicos          
atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: economia, sociedade,          
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento      
sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas. 


